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Tiivistelmä
Kiinteistöjen inventoinnin tarkoitus on saattaa kunnan rakennusvalvonnan tiedot kunnan alueella olevista rakennuksista ajantasaisiksi. Tämän perusteella
voidaan myös tarkastaa kiinteistöverotusta.
Työn tarkoituksena oli pienen alueen inventoinnin perusteella arvioida rakennuskannan lisäystä ja luoda toimintamalli inventoinnin jatkamiselle kunnassa.
Työssä käytettiin tiedonkeruuvälineinä DL-systemsin, myöhemmin WM-datan,
KuntaNet-ohjelmistoa. Ohjelmisto koostuu rakennusvalvonta-, karttaliittymä- ja
kiinteistöluettelosovelluksista. Käytössä oli myös Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmä, veroviranomaisen tiedot ja kunnan arkistot.
Työ osoitti, että tutkitulla alueella oli huomattavasti rakennuksia, joista rakennusvalvontaviranomaisilla ei ollut tietoa. Tämän perusteella on oletettavaa, että
luvatonta rakennuskantaa on muuallakin kunnan alueella.
Inventointia on aiheellista jatkaa eteenpäin. Tällöin rakennusvalvonnan tiedot
saadaan koko kunnan alueelta ajantasaisiksi. Tämä helpottaa rakennusvalvontaviranomaisten työtä tulevaisuudessa huomattavasti.
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Abstract

The purpose of the inventory of real estates is to update the municipal building
information for the supervision of buildings. The aim of the study was to estimate, based on an inventory of buildings in a small area, the increase of the
number of buildings and to create a model for continuing inventory within the
municipality. Based on this, the municipality can also control tax on real property. The method of collating information for the study was based on using the
DL-systems, WM-data and KuntaNet programmes. The programme consists of
Rakennusvalvonta-, Karttaliittymä-, and Kiinteistöluettelo-applications. Other
methods of information collection were the National land survey of Finland
Land information system as well as the Tax administration and municipality archives. In this study, method was measuring area of the buildings and comparing those to the existing information. This study offers also methods to continue
inventory of real estates. The study showed that there was a significant difference between previously known information and information found during the
inventory. Based on this, it can also be assumed that unknown buildings exist in
other areas of the municipality. It is therefore recommendable to continue the
inventory of real estates to obtain up-to-date and complete information which is
required for supervision of buildings and tax on real property.
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Sanasto
Rantavyöhyke
Kaavoitusvelvollisuus koskee rantavyöhykettä, jonka leveys vaihtelee
maaston muodoista, kasvillisuudesta ja muista olosuhteista riippuen. Rantavyöhyke ulottuu noin 100 m etäisyydelle, mutta ei missään pidemmälle kuin
200 m:n päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta (HE 79/1996).
Ranta-alue
MRL 72 §:ssä säädetty käsite. Kaavoitusvelvollisuus koskee rantavyöhykkeen
ulkopuolista ranta-aluetta silloin, kun siellä on odotettavissa sellaista, pääasiassa rantaan tukeutuvaa loma-asutusta, jonka järjestämiseksi rakentamisen ja alueen muun käytön suunnittelu on tarpeen. Ranta-alue ulottuu rantaviivasta sisämaahan niin pitkälle kuin asutus vaikuttaa vesistöön./11/ Ranta-alueen leveys
on usein arvioitu noin 200 metriksi, mutta maisemasta ja muista olosuhteista
riippuen se voi olla leveämpikin. /6/
Kiinteistörekisteri
Kiinteistörekisteristä selviää kiinteistön perustiedot kuten nimi ja pinta-ala, sitä
koskevat kulkuoikeus-, venevalkama ja muut rasitteet, osuudet yhteisiin alueisiin, koskeeko kiinteistöä asema- tai yleiskaava sekä tietoja muista kiinteistöä
koskevista päätöksistä. /12/
Rakennusrekisteri
Rakennusrekisteri sisältää valmiiden rakennusten rakenne-, pinta-ala-, huoneisto- ja osoitetietoja.
Kiinteistötunnus
Kiinteistötunnus on numerosarja esimerkiksi 493–419-2-49. Kunnissa numerosarja 493 osoittaa kuntanumeroa, 419 kylänumeroa, 2 kantakiinteistön numeroa, 49 lohkokiinteistön numeroa Näistä numeroista kaksi viimeistä numerosarjaa muodostaa kiinteistön rekisteritunnuksen 2:49.

5 (33)

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Toni Honkanen

TUTKINTOTYÖ

Kerrosala
Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista
ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja (MRL 115.3 §). /11/
Rakennusten koordinaatit
Rakennusten koordinaattien avulla voidaan kaikki väestötietojärjestelmän tiedot liittää erilaisiin paikkatietojärjestelmiin.
Käyttötarkoitus
Kerrosalan laskennassa tarpeellinen tieto. Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus voidaan määritellä esimerkiksi asemakaavassa. Rakennuksen käyttötarkoitus voi luonnollisesti koostua samanaikaisesti useasta erilaisesta osakäyttötarkoituksesta. Tyypillinen on esim. kaavamääräys AL, asuin- ja liike- ja toimistorakennusten korttelialue ja tontti. Tällöin rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja ovat yhtä hyvin asuin-, liike- ja toimistotilat. /11/
Rakennusjärjestys
Kaikissa kunnissa pakollinen kunnallinen sääntö, jolla annetaan lakia ja säädöksiä täydentäviä paikallisia rakentamismääräyksiä. /11/
Rakennusvalvonta
Julkista rakennusvalvontaa hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, ei kuitenkaan kunnanhallitus. Rakennusvalvonnan juoksevista tehtävistä vastaa rakennustarkastaja (MRL 21 ja MRA 4 §). /11/
Kiinteistö
Kiinteistö on kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö siihen kuuluvine rakennuksineen ja etuuksineen. Kiinteistö muodostaa
rajoiltaan määrätyn alueen. /13/
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1. JOHDANTO
Mouhijärven kunta sijaitsee noin 40 kilometriä Tampereelta länteen päin.
Asukkaita Mouhijärvellä on noin 3000 ja pinta-ala on 268.51 km2. Mouhijärven kunta on perustettu vuonna 1639.
Tämän tutkintotyön pääasiallisena tavoitteena oli luoda toimintamalli Mouhijärven kunnan alueella olevien kiinteistöjen rakennusvalvonnan tarvitsemien
tietojen keräämiseen ja vertaamiseen olemassa oleviin kiinteistörekisteritietoihin. Toissijaisina tavoitteina oli saattaa ajantasalle tutkittavan alueen kiinteistöjen osoitenumerointi ja päivittää rakennusvalvonnan tiedot tutkituista kiinteistöistä. Vastaavanlaista kiinteistöjen inventointia oli tehty ainoastaan muutamassa Suomen kunnassa.
Merkittävin hyöty kiinteistöjen inventoinnista kunnalle on kiinteistöveroon vaikuttavien tietojen saaminen todellisuutta vastaavaksi ja rakennusrekisterin päivittyminen. Rakennusrekisterin ajantasaisuus nopeuttaa rakennusvalvonnan
työtä vapauttaen työpanosta oleellisiin työtehtäviin. Ajantasainen rakennusrekisteri osoittaa käytetyn rakennusmäärän, mikä on oleellinen tieto uusia lupia
myönnettäessä.
Tutkittava alue rajattiin Kankari-järven ympäristöön Salmin kylässä. Kylän
numero on 419. Alue sijaitsee Mouhijärven ja Nokian rajalla, Tampere-Pori
tien pohjoispuolella. Rajatulla alueella oli 47 kiinteistöä. Aluerajauksen suoritti
rakennustarkastaja Merja-Liisa Hannuksela. Alueen rajauksessa pyrittiin siihen,
että alueella olisi sekä vapaa-ajan asuntoja että vakinaista asutusta. Tämä varmisti sen, että tuloksia voitiin verrata koko kunnan kiinteistökantaan mahdollisimman luotettavalla tasolla. Kartta alueesta on liitteenä 1.
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2. TIEDON KERUU JA LAINSÄÄDÄNTÖ
2.1 Tiedon keruu
Alueen rajaamisen jälkeen aloitettiin kiinteistötietojen keruu. Apuvälineinä tässä olivat Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu, rakennusrekisteri, kiinteistörekisteri ja Väestörekisterikeskuksen ilmoittamat verotustiedot. Tietolähteenä käytettiin myös kunnan arkistoja, joissa on arkistoituina
kiinteistöihin liittyviä rakennuslupia. Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmää (KTJ), joka on edelleen osa paikkatietojärjestelmää (PTJ). /13/

2.1.1 Tietojärjestelmät
Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu
Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu toimii internet pohjaisena. Palvelu on
tarkoitettu lähinnä viranomaisille. Kiinteistötietojärjestelmästä saa tiedot koko
valtakunnan kattavista kiinteistörekistereistä sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Kiinteistötietojärjestelmä on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Kiinteistörekisteri sisältää kunkin kiinteistön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen,
pinta-alan, nimen ja sijaintikunnan sekä kylän tai kunnanosan. Lisäksi rekisterissä on tietoja kiinteistön muodostumisesta, tieoikeuksista, rasitteista ja muista
kiinteistön käyttöoikeuksista ja -rajoituksista, kaavoista, tonttijaosta ja rakennuskielloista sekä osuuksista yhteisiin alueisiin. /1/

Rakennusrekisteri ja Karttaliittymä
Mouhijärven kunnassa on käytössä DL-systems Oy:n KuntaNet- ohjelmisto.
Tämän tutkintotyön tekemisen aikana WM-data Oy osti DL-systemsin. Ohjelmisto koostuu Rakennusvalvonta-, Karttaliittymä- ja Kiinteistöluettelosovelluksista. Karttaliittymäsovellus on Mapinfon päälle rakennettu paikkatietojärjestelmä. Rakennusrekisterin tiedoissa oli hyvin paljon puutteellisia ja virheellisiä
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tietoja. Jo tässä vaiheessa huomattiin kiinteistöjen inventoinnin tarpeellisuus.
Jokaisesta kiinteistöstä tulostettiin olemassa olevat tiedot kahtena kappaleena.
Toinen tuloste laitettiin kiinteistön omistajalle lähteneen kirjeen liitteeksi ja toinen jäi rakennusvalvontaan maastokäyntejä varten. Tiedotuskirjeessä pyydettiin
kiinteistön omistajaa tarkastamaan kiinteistönsä tiedot ja informoimaan mahdollisista epäkohdista.

Kuva 1. Ote rakennusrekisterin perustietoikkunasta.

Väestötietojärjestelmä
Väestötietojärjestelmä on maamme keskeisimpiä tietokantoja. Se sisältää ajantasaiset henkilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa asuvista ulkomaalaisista. Henkilötietojen lisäksi järjestelmä sisältää tietoja myös kiinteistöistä, rakennuksista ja huoneistoista. Järjestelmän ylläpidosta vastaavat Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Ahvenanmaan lääninhallituksen maistraattiyksikkö. /3/ Useat
ohjelmistot päivitetään väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta.
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2.1.2 Kunnan arkistot
Kunnan arkisto osoittautui tärkeäksi tietolähteeksi kiinteistötiedon keruussa.
Kunnanviraston arkistossa on arkistolain 1994/831 mukaisesti arkistoituna rakennusten rakennuslupa-asiakirjoja usean kymmenen vuoden ajalta. Kunnan
rakennusvalvontaviranomaisella on Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaan
velvollisuus säilyttää rakennuslupa ja sitä koskeva hakemus liitteineen niin
kauan, kunnes kyseessä oleva rakennus on purettu /9/. Käytännössä kyseiset
asiakirjat arkistoidaan pysyvästi. Arkiston käytöstä vastaa arkiston vastuunalainen hoitaja, joka voi arkistoasetus 1982/1012 18 § mukaan lainata määräajaksi
kuittausta vastaan asiakirjoja toiselle viranomaiselle virkakäyttöön. Rakennuslupa-asiakirjat ovat julkisia pois lukien asiat, jotka on säädetty laissa viranomaisten toiminnasta 1999/621.
Mouhijärven kunnassa rakennuslupahakemukset on arkistoitu vuodesta 1952
alkaen. Arkistoista löytyy myös aikaisemmilta vuosilta joitakin rakennuslupiin
tai niihin läheisesti liittyviä dokumentteja, kuten piirustuksia. Ongelmaksi arkiston käytössä muodostui aikaisempien vuosien arkistointitapa, jossa rakennuslupa-asiakirjat arkistoitiin luvan hakijan nimellä. Menetelmä on ollut varsin
yleinen Suomen kunnissa. Kiinteistön omistajan vaihduttua asiakirjojen löytämiseksi tuli selvittää entisten omistajien henkilöllisyys. Näiden tiedon perusteella voitiin arkistosta löytää kyseisen kiinteistön rakennusluvat. Nykyään
Mouhijärven kunnassa on siirrytty kiinteistötunnuksen mukaiseen arkistointitapaan.

2.2 Työhön liittyvä lainsäädäntö
2.2.1 Rakennusjärjestys

Kuntien on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tehtävä lainsäädäntöä täydentävä rakennusjärjestys. Rakennusjärjestys on eräänlainen määräyskokoelma,
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jolla täydennetään lakia paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Rakennusjärjestys
ei saa olla ristiriidassa lain tai asetuksen kanssa. Rakennusjärjestys ei myöskään
syrjäytä maankäyttö- ja rakennuslainsäännöksiä.
Rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä muun muassa rakennuspaikan pintaalasta, rakennuspaikan kasvillisuudesta ja aidoista, rakennusten määrästä ja sijoittumisesta. Määräyksiä voidaan myös antaa rakennelmien luvanvaraisuudesta
ja suunnittelutarvealueesta.

2.2.2 Suunnittelutarvealue
Kohdealue kuuluu Mouhijärven kunnan rakennusjärjestyksessä määriteltyyn
suunnittelutarvealueeseen. Tällä menettelyllä kunnalla on mahdollisuus ohjata
paremmin alueella tapahtuvaa rakentamista. Suunnittelutarvealueella rakennuslupaharkinnalle on asetettu erityisiä edellytyksiä. Edellytysten harkintaan kuuluu muun muassa rakentamiseen liittyvien ympäristövaikutusten arviointi ja
alueen yhteiskunnallinen kehitys. /8/ Suunnittelutarvealueen piiriin kuuluu sellainen maankäyttö, joka suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä (MRL 16 §).
Suunnittelutarvealue korvaa taaja-asutuskäsitteen mutta on sitä laajempi. Se
mahdollistaa tarvealueen piiriin otettavaksi sellaisiakin alueita, jotka kuuluivat
rakennuslain haja-asutuskäsitteen piiriin. Suunnittelutarvealue voi olla kaksijakoinen: siihen kuuluvat suoraan lain nojalla rakennuslain taaja-asutuskäsitteen
mukaisesti alueet, joiden suhteen on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin.
Toisaalta siihen kuuluu rakentaminen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Tällöin
kysymys on pysyvästä suunnittelutarvealueesta. Sen lisäksi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä kunta voi määräajaksi, enintään 10
vuodeksi kerrallaan, osoittaa suunnittelutarvealueeksi alueen, jolla odotettavissa
olevan yhdyskuntakehityksen tai erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi tarvitaan maankäytön suunnittelua. /11/
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Mouhijärven kunnan rakennusjärjestys tuli voimaan 1.7.2005, joten siinä määritellyllä suunnittelutarvealueella ei ole merkitystä tätä aikaisemmin rakennettuihin rakennuksiin. Kartta suunnittelutarvealueesta liitteenä 4. /8/

2.2.3 Rakentaminen rannalle
Maankäyttö- ja rakennuslain rantojen suunnittelua koskevia säännöksiä sovelletaan silloin, kun rantavyöhykkeelle tai ranta-alueelle rakennetaan uusi rakennus, laajennetaan olemassa olevaa rakennusta huomattavasti tai muutetaan lomarakennus vakituiseksi asunnoksi. Rantavyöhykkeen tai -alueen leveyttä ei
ole määritelty laissa, vaan se pitää arvioida tapauskohtaisesti. /6/
Poikkeamispäätös tarvitaan, kun
1. alueella ei ole kaavaa.
Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti kaavaa. Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla sallia kuitenkin muun muassa
seuraavat rakennushankkeet:
– maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen
– olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto) kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus
– olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen (laajennettuna yhteensä enintään 60 m2 tai laajennus enintään 10 % entisestä).
2. hanke on alueella olevan kaavan vastainen.
3. lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on vastoin kaavaa
tai alueella ei ole kaavaa.
4. hanke on muutoin maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuksen, kunnan rakennusjärjestyksen tai rakentamismääräyskokoelman määräyksen vastainen. /7/
Kohdealueella ei ole voimassa olevaa kaavaa, joten muutaman kohteen laajentamiseen olisi tarvittu poikkeamispäätös. Poikkeamisvalta kuuluu joko kunnan
viranomaiselle tai alueelliselle ympäristökeskukselle.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § mukaan ”Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista
tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja
muista rajoituksista.
Kunta ei kuitenkaan saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on:
1) uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72
§:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa
2) vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta
3) poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä
4) poikkeamisesta 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta.
Poikkeamisen 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voi myöntää alueellinen
ympäristökeskus.
Tämän pykälän mukaista poikkeusta ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella.”

2.2.4 Kiinteistövero
Kiinteistön verotusarvon määräämistä koskevat säännökset sisältyvät varallisuusverolakiin (1537/1992). Lain mukaan kiinteistölle määrätään verotusarvo
erikseen maapohjan ja rakennusten osalta. Kiinteistön verotusarvo saadaan laskemalla yhteen maapohjan ja rakennusten arvot. Kiinteistön arvoksi katsotaan
kuitenkin enintään käypä arvo eli todennäköinen luovutushinta. Verotusarvot
ovat yleensä käypiä arvoja alempia. /10/
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Rakennuksen arvo
Rakennusten verotusarvo määrätään jälleenhankinta-arvon ja siitä tehtävien
ikäalennusten perusteella. Rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteet vahvistaa Valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriön vahvistamassa rakennusten
jälleenhankinta-arvoasetuksessa, annettu 30. marraskuuta 2005, jälleenhankinta-arvon perusteena on käytetty 70 prosenttia keskimääräisistä rakennuskustannuksista. Rakennuksen myyntihinnalla ja todellisilla rakennuskustannuksilla ei
siten yleensä ole merkitystä rakennuksen jälleenhankinta-arvoa määrättäessä.
/10/
Asetus jälleenhankinta-arvon määrittämisestä pientalojen, talousrakennusten ja
vapaa-ajanasuntojen osalta:
”5§
Pientalojen pinta-alan perusarvo on 481,03 euroa/m2.
Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, on pinta-alan perusarvo 383,75 euroa/m2.
Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut vuosina 1960―1969, on pinta-alan perusarvo 434,19 euroa/m2.
Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja
alennuksilla seuraavasti:
1) jos rakennuksen pinta-ala on:
― yli 60 m2 mutta enintään 120 m2 perusarvosta vähennetään 0,820 euroa jokaiselta alarajan (60 m2) ylittävältä neliömetriltä;
― yli 120 m2, alennus on 49,20 euroa/m2,
2) jos rakennuksesta puuttuu:
― vesijohto ja viemäri, alennus on 30,99 euroa/m2;
― keskuslämmitys, alennus on 35,13 euroa/m2;
― sähkö, alennus on 18,55 euroa/m2.
6§
Kun rakennuksen kellaritilat ovat pintarakenteiltaan viimeistelemättömät ja
pääasiassa varastokäytössä, käytetään kellarin osalta pinta-alan arvona 165,03
euroa/m2.
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10 §
Vapaa-ajan asunnon pinta-alan perusarvo on 383,75 euroa/m2.
Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja
alennuksilla seuraavasti:
1) jos rakennuksen pinta-ala on yli 10 m2 mutta enintään 70 m2, perusarvosta
vähennetään 2,508 euroa jokaiselta alarajan (10 m2) ylittävältä neliömetriltä;
― yli 70 m2, alennus on 150,48 euroa/m2,
2) jos rakennus on talviasuttava, lisäarvo on 32,07 euroa/m2;
3) jos rakennuksessa on kuisti, lisäarvo kuistineliömetriltä on 63,96 euroa.

11 §
Jos rakennuksessa on sähkö, korotetaan rakennuksen arvoa 255,83 eurolla lisättynä 5,581 eurolla jokaista pinta-alan neliömetriä kohden.
Rakennuksen arvoa korotetaan, jos rakennuksessa on:
― viemäri, 383,75 euroa;
― vesijohto, 481,03 euroa;
― WC, 635,97 euroa;
― sauna 635,97 euroa.

13 §
Talous- ja autotallirakennuksena pidetään erillistä saunarakennusta sekä erillistä talous- ja autotallirakennusta. Jos talous- ja autotallirakennus on lämpöeristetty sekä muutenkin rakennustavaltaan edustaa pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettua rakennusta, arvo on 313,49 euroa/m2. Kevytrakenteisen lämpöeristämättömän talous- ja autotallirakennuksen
arvo on 163,23 euroa/m2. Jos tällainen rakennus on valmistunut ennen vuotta
1970, sen arvo on 127,92 euroa/m2.”
Ikäalennukset lasketaan rakennuksen valmistumisvuodesta alkaen. Käytössä
olevan rakennuksen arvoksi katsotaan aina kuitenkin vähintään 20 prosenttia
jälleenhankinta-arvosta. Ikäalennukset voivat tällöin olla enintään 80 prosenttia
jälleenhankinta-arvosta. /10/ Suurin osa alueella tapahtuneesta luvattomasta rakentamisesta oli talousrakennusten laajennuksia. Tällöin kiinteistöveron nousu
ei ole niin merkittävä, mitä se olisi vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon
kohdalla.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Toni Honkanen

TUTKINTOTYÖ

16 (33)

Maapohjan arvo
Maapohjan verotusarvoa määrättäessä perusteena käytetään kuntakohtaisia
tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Tonttihintakarttojen ja arviointiohjeiden
käyttö perustuu varallisuusverolakiin ja sen nojalla Verohallituksen vuosittain
antamaan päätökseen. Tonttihintakarttojen ja arviointiohjeiden arvot ovat rakennusmaan keskimääräisiä käypiä arvoja ja ne perustuvat pääsääntöisesti toteutuneisiin raakamaan kauppoihin. Tämän lisäksi niissä on otettu huomioon
mm. kunnan maapolitiikka- ja kaavatiedot. Haja-asutusalueella käytetään rakennusmaan arvostuksessa kuntakohtaisia perushintoja neliömetriä kohti. /10/
Kunnanvaltuusto päättää veroprosentit annetuissa rajoissa. Mouhijärven kiinteistöveroprosentit ja veroprosenttien rajat on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Mouhijärven kiinteistöveroprosentit vuonna 2006
Mouhijärven kunta

Yleiset veroprosenttien rajat

Yleinen veroprosentti

0,70

0,50–1,00

Vakituiset asuinraken-

0,30

0,22–0,50

0,90

0,50–1,00

nukset
Muut rakennukset

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Toni Honkanen

TUTKINTOTYÖ

17 (33)

3. TYÖMENETELMÄT JA TIEDOTTAMINEN
3.1 Työmenetelmät
3.1.1 Toimistotyöt

Osoitteistaminen
Mouhijärvellä on vielä osittain haja-asutus alueilla käytössä, vastoin kuntaliiton
ohjeistusta, vanha osoitteiden merkintätapa. Kuntaliiton jo vuonna 1988 antamien ohjeiden mukaan postipalveluauton, kantopiirin tai postinjättöpaikan numeroiden taikka tunnuksien tulee poistua käytöstä. Niiden sijasta on ehdottomasti käytettävä tien nimeen ja rakennuspaikan numeroon perustuvaa jakeluosoitetta.
Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän tarvetta ovat korostaneet erityisesti postilaitoksen ja muun jakelun sekä palo- ja pelastuspalvelun tarpeet. Aluehälytyskeskukset tarvitsevat tarkat osoiteilmoitukset, jotta ne voivat opastaa palo- ja
pelastuspalvelun kohteeseen nopeasti ja varmasti. /2/
Osoitenumeroinnissa on käytössä 10-jakojärjestelmä. Järjestelmässä numeroosa määrätään kohteen etäisyyden mukaan tien risteyksestä. Tien alkupäänä pidetään kunnan taajaman puoleista päätä. Osoitenumero määräytyy siten, että
metrimäärästä kiinteistölle otetaan yksi nolla pois. Haja-asutusalueella parittomat numerot kuuluvat tien oikealle puolelle ja parilliset tien vasemmalle puolelle oleville rakennuksille. Kuitenkin jos kunnan kaava-alueilla on osoitteisto tehty jo toisinpäin, on samaa järjestelmää käytettävä haja-asutusalueillakin /2/.
Tienimistö uudelleen nimettäville teille pyrittiin laatimaan siten, että nimet kuvaisivat aluetta tai sen historiaa mahdollisimman hyvin. Jos tien varrella oli
useampi kuin yksi kiinteistö, tie nimettiin pääsääntöisesti tien päässä olevan
kiinteistön mukaan. Poikkeuksena oli, että jos tienvarrella olevilla kiinteistöillä
on ollut esimerkiksi historiallisesti merkittävä asema alueella, tie nimettiin tämä
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seikka huomioon ottaen. Teiden nimien päättämisen yhteydessä kiinteistön
omistajien toiveet otettiin huomioon.
Osoitenumerot mitattiin suoraan tietokoneella käyttäen karttaliittymäohjelmistoa. Ongelmaksi muodostui se, että Kankarintie kulkee muutaman sadan metrin
matkan Nokian puolella. Rakennusten uudelleen numeroinnin yhteydessä huomattiin, että Nokian puolen numerointi ei täsmännyt Mouhijärven numeroinnin
kanssa. Asiasta otettiin yhteyttä Nokia kaupunkiin. Uudet tienimistöt ja osoitteet toimitettiin Ikaalisten maistraattiin kirjattaviksi. Tiedot korjattiin myös rakennusvalvontaohjelmistoon. Osoitejärjestelmän muuttaminen noudatti kuvassa
1 esitettyä mallia. Tienimikilpien pystyttämisestä vastaa kunta ja numerokilpien
asettamisesta vastaa kiinteistönomistaja.

Kuva 1. Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän laatiminen/2/.
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Rakennusten koordinaatit
Kunnan karttaliittymäsovelluksen avulla havaittiin, että usean rakennuksen
koordinaatit olivat väärät. Täydellisessä rekisterissä jokaisen rakennuksen osalta tulee määritellä rakennuksen koordinaatit. Karttaliittymässä rakennuksella tulisi olla joko merkintä voimassa olevasta rakennusluvasta tai merkintä rakennuksen käyttötarkoituksesta esimerkiksi violetti kolmio vapaa-ajanasunnon
päällä. Merkintä siirtyy karttaliittymään rakennushankeilmoituksessa annettujen
koordinaattien osoittamaan paikkaan. Kuvassa 2 näkyy koordinaattien osalta
päivitettyä aluetta, jossa käyttötarkoituksen osoittavat merkit ovat oikeilla kiinteistöillä. Useita kohdealueen karttamerkkejä löytyi Mouhijärven lounaisosasta.
Näiden rakennusten tiedot oli syötetty samoilla koordinaateilla, jolloin käyttötarkoituksen osoittamia merkkejä oli useita kymmeniä päällekkäin. Tällainen
merkkien suma purettiin, jolloin usean kohdealueella olevan rakennuksen tiedot
löytyivät. Tiedot siirrettiin oikeisiin paikkoihin muuttamalla koordinaatit oikeiksi. RH lomakkeissa käytettiin koordinaattien tarkkuutena luokkaa 6, mikä
tarkoittaa 50 metrin tarkkuudella rakennuksen keskikohdasta. Koordinaatit
määriteltiin Karttaliittymä -ohjelmistolla.

Kuva 2. Ote Karttaliittymä -ohjelmasta. Kankari -järven pohjoispuoli.
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Kuvassa 2 näkyvät symbolit:
•

violetti kolmio; vapaa-ajan asunto

•

vihreä pallo; vakituinen asunto

•

sininen vinoneliö; rakennuslupa

•

punainen neliö; talousrakennus

Koordinaattien syötön yhteydessä voidaan määrittää koordinaateille sijaintiepävarmuusluku. Tässä tutkintotyössä koordinaatit syötettiin siten, että oletuksena oli kartan mittakaava 1: 20 000, jolloin sijaintiepävarmuuslukuna oli 6.
Rakennuksien koordinaattien syötössä käytetään taulukon 1 mukaista sijaintiepävarmuutta osoittavaa lukua.

Taulukko 1. Sijaintiepävarmuudet
Sijaintiepävarmuutta Virhe metreinä

Kartan mittakaava

ilmaiseva luku
1

1

1:500–1000

2

2

1:2000

4

10

1:5000

5

20

1:10 000

6

50

1:20 000

7-9

100

1:20000–100000

Rakennusten lähiosoitteet ja rakennuksen keskipisteen koordinaattitieto muodostavat väestötietojärjestelmässä koko maan kattavan osoitetietojärjestelmän
perustan. Väestötietojärjestelmässä on yhteensä 2,9 miljoonaa rakennusyksikköä. /4/
Kunnat määrittelevät osoitteet ja ilmoittavat osoite- ja koordinaattitiedot väestörekisterikeskuksen ylläpitämään väestötietojärjestelmään. Taulukko 2 osoittaa,

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Toni Honkanen

TUTKINTOTYÖ

21 (33)

että Mouhijärven kunnassa erityisesti vapaa-ajanasuntojen kohdalla koordinaattitiedot ovat vajavaisia.
Taulukko 2. Mouhijärven koordinaatti- ja osoitetietojen oikeellisuuden prosentuaalinen jakauma rakennustyypeittäin/5/.

3.1.2 Maastotyöt

Varsinaiset maastotyöt saatiin suoritettua neljän työpäivän aikana. Maastokäynnit tehtiin virka-aikana perättäisten viikkojen perjantaina marras-joulukuun
vaihteessa. Maastotöissä oli mukana rakennusvalvonnan toimistosihteeri Anne
Hietanen, jolla oli tehtävässä hyödyllistä paikallistuntemusta. Maastomittauksissa tulee olla ainakin kaksi henkilöä mittauksen onnistumisen takaamiseksi.
Kohteet mitattiin ulkomitoin 0,1 metrin tarkkuudella. Pinta-alan mittaamisohjeena käytettiin Kerrosalan laskenta -nimistä Ympäristöministeriön julkaisua
72/2000.
Jokaista maastopäivää kohden mitattiin noin 12 kiinteistön rakennukset. Kiinteistöt tosin olivat hyvinkin erilaisia. Joillakin kiinteistöillä oli yksi rakennus ja
toisilla 12 rakennusta. Kiinteistöillä olleet rakennukset, joista ei ollut tietoja,
yksilöitiin ja mitat kirjattiin paperille. Rakennuksiin ei päästy sisälle yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, joten rakennuksien käyttötarkoitus arvioitiin ulkopuolelta. Korjaukset kirjattiin myöhemmin rakennusvalvontarekisteriin ja puuttuvista rakennuksista tehtiin rakennushankeilmoitus.
Maastokäyntien yhteydessä tarkastettiin
•

rakennusten kerrosala

•

rakennusten käyttötarkoitus
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Joillain ranta-alueen kiinteistöistä oli hylättyjä ruosteisia tynnyreitä ja autoja.
Nämä aiheuttivat selvän riskin maaperän ja vesistön pilaantumiselle. Asiasta informoitiin kunnan ympäristösihteeriä, joka otti asian hoidettavakseen.

3.2 Tiedottaminen
Maastokäyntien alkaessa kohdealueen asukkaita informoitiin alkavasta inventoinnista. Tiedottaminen toteutettiin sekä kirjeitse että Paikallissanomatnimisessä paikallislehdessä julkaistulla artikkelilla. Jokaisen kiinteistön omistajalle lähetettiin kirje, jossa kerrottiin inventoinnin tarkoituksesta ja ajankohdasta. Kirjeitä oli 47 kappaletta, ja ne lähetettiin noin kaksi viikkoa ennen maastokäyntien alkamista.
Kirjeen sisältö oli
•

varsinainen saatekirje

•

selvitys jäteveden käsittelystä – lomake

•

ajantasaiset osoitetiedot

•

rakennushankeilmoitus RH1

•

rakennusilmoitushakemus

•

rakennusrekisterin mukaiset tiedot kiinteistön rakennuksista.

Tiedotekirjeeseen liitetyt lomakkeet ovat tutkintotyön liitteenä 2. Tiedottamisen
ansiosta rakennusvalvontaan tuli runsaasti yhteydenottoja kiinteistöjen omistajilta. Yhteydenotot koskivat lähinnä uusia osoitteita. 12 yhteydenottoa koski
myös varsinaisia rakennuslupa asioita. Yhteydenottojen ansiosta saatiin päivitettyä muutaman kiinteistön rakennustiedot ajantasaisiksi. Päivitetyt tiedot tarkastettiin maastokäynneillä. Paikallislehteen tehtiin artikkeli kiinteistöjen inventoinnista. Samalla rakennusvalvonta tiedotti jäteveden käsittelyselvityksen
määräajan lähestymisestä. Lehtiartikkeli pyydettiin tarkastettavaksi asiavirhei-
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den varalta ennen sen julkaisua. Artikkeliin tehtiin useita korjauksia. Artikkeli
liitteenä 3.

4. TIETOJEN ANALYSOINTI JA TOIMENPITEET
Maastosta kerättyjen tietojen analysointi vei aikaa huomattavasti enemmän kuin
mitä työn alussa oli arvioitu. Hankaluutena olivat lähinnä rakennusvalvontarekisterin vajavaiset tiedot rakennuksista ja rakennusluvista. Tämä johtui pääasiassa siitä, että talousrakennusten rakennushankeilmoituksia ei oltu aikaisemmin
lähetetty maistraattiin. RH lomakkeilla rakennusten tiedot lähetetään paikalliseen maistraattiin, jossa ne kirjataan väestötietojärjestelmään, mukaan lukien
kappaleessa 3.1.1 mainitut rakennusten koordinaatit. Saatuja mittaustuloksia
verrattiin olemassa oleviin tietoihin. Rakennusrekisteriin muutettiin tiedot, jos
rakennuksen ilmoitettu kerrosala erosi mitatusta enemmän kuin mitä voitiin arvioida mittausvirheen ja pyöristyksien vaikuttavan tulokseen. Käytännössä rajana pidettiin tavanomaisissa alle 100 m2:n rakennuksissa noin ± 2 m2. Isommat rakennukset arvioitiin tapauskohtaisesti.
Suurin osa luvattomista rakennuksista oli talousrakennuksia. Mouhijärven
1.7.2005 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen 28 § mukaan
” lupamenettelyn asemesta jo olevaan asuntoon kuuluvan haja-asutusalueella
enintään 50 m2:n tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään
100 m2:n suuruisen lämpöeristämättömän muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ja ranta-alueen ulkopuolella
sovelletaan ilmoitusmenettelyä.
Rakennuslupa on haettava kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin.”
Korjatuissa tapauksissa tiedoista otettiin tuloste ja ne lähetettiin pienissä erissä
Ikaalisten maistraattiin kirjattaviksi. Käytännössä pieni erä oli yhden työpäivän
aikana korjatut tiedot. Tämä käytäntö otettiin käyttöön maistraatin pyynnöstä.
Maistraatin oli helpompi käsitellä tiedot pienemmissä erissä kuin siten, että
kaikki tiedot olisi lähetetty kerralla yhtenä nippuna. Yhteydenpidon maistraattiin hoiti toimistosihteeri Anne Hietanen. Rakennukset, joista ei ollut rekiste-
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reissä mitään tietoa, ilmoitettiin RH lomakkeella maistraattiin. Maistraatista tiedot toimitetaan eteenpäin muun muassa verovirastolle.
Mouhijärven kunnan rakennusten rekisteröintikäytännön mukaan hajaasutusalueilla alle 50 m2:n talousrakennukset kirjataan rakennusrekisteriin ilmoituksen kirjauksen yhteydessä. Isommat rakennukset ja saunarakennukset
tarvitsevat rakennuslupakäsittelyn, jonka jälkeen ne merkitään rakennusrekisteriin. Rekisterin päivitykset toimitetaan kuukausittain väestörekisterikeskukselle.
Taulukko 3. Päivitetyn rakennustiedon eteneminen

Tiedonkäsittelyprosessi

Tiedonkeruu

Kunta

Maistraatti

Vero
viranomainen

5. TULOKSET
5.1 Rakennuskannan lisäys
Täysin uusista rakennuksista täytettiin RH lomakkeita yhteensä 39 kappaletta.
RH lomakkeet lähetettiin Ikaalisten maistraattiin, missä ne kirjattiin väestötietojärjestelmään. Korjattavia pinta-ala tietoja oli 30 rakennuksessa. Yhteydenottoja
kuntaan tuli 12 kpl.
Pinta-alan korjauksen yhteydessä rakennuksen perustietosivu tulostettiin ja lähetettiin Ikaalisten maistraattiin. Pinta-alan korjauksista ainoastaan 7 % oli pinta-alaa pienentäviä korjauksia. Muita tietojen oikaisuja olivat käyttötarkoitukset, varusteet sekä rakennusmateriaalit rungon ja julkisivun osalta. Varusteilla
tarkoitetaan muun muassa sähkö-, vesi-ja viemäriliittymiä, jotka vaikuttavat
omalta osaltaan kiinteistöveron muodostumiseen. Ennen inventointia kunnan
rakennusrekisterin tietojen mukaan alueella oli 79 rakennusta 47 kiinteistön alu-
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eella. Inventoinnin ansiosta tähän tuli lisäystä 39 rakennusta. Taulukossa 4 esitetään rakennusmäärän lisäys alueella.

Taulukko 4. Inventoinnin vaikutus rakennusmäärään alueella.
Rakennusten lisäys alueella

Rakennusten lukumäärä

140
120
100
80

Ennen inventointia

60

Inventoinnin jälkeen

40
20
0

Vastaavanlainen 49 %:n rakennuskannan lisäys toisi kunnan alueella tietoisuuteen yli tuhat pientaloa, vapaa-ajan rakennusta ja talousrakennusta, joista ei aiemmin rakennusrekistereissä ollut tietoa (taulukko 5). Tosin tutkitulla alueella
rakennuskanta oli pääasiassa vapaa-ajanasutusta ja alue oli haja-asutusaluetta.
Tällöin ihmiset rakentavat luvattomia rakennuksia huomattavasti helpommin
verrattuna tiheämpään asutukseen. Näin suurta lisäystä rakennuskantaan tuskin
on odotettavissa. Laskennassa käytettiin ainoastaan pientalojen, vapaaajanasuntojen ja talousrakennusten lukumäärätietoja. Huomioitava on, että vertailua ei tehty veroviranomaisen tietojen vaan rakennusvalvonnan rakennustietojen mukaan. Osa uusista rakennuksista on veroviranomaisen tiedoissa vaikka
tietoja ei rakennusvalvonnalla olisikaan.
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Taulukko 5. Laskennallinen rakennuskannan lisäys kunnan alueella.
Mouhijärven rakennuskannan oletettu lisäys
(pientalot, vapaa-ajan asunnot ja talousrakennukset)

Rakennusten lukumäärä

6000
5000
4000
3000

Ennen inventointia
Inventoinnin jälkeen

2000
1000
0

Myös rakennusten kerrosalojen pinta-ala tiedot kasvoivat kohdealueella yhteensä yli 1000 m2. Pinta-aloja verrattiin verotustietojen ja mitattujen pintaalojen kesken. Taulukossa 6 esitetään kohdealueen rakennusten kerrosalojen
kasvu. Mitattujen pinta-ala tietojen voimakkaan nousun aiheuttivat pääasiassa
lukuisien viime vuosisadan alkupuolella rakennettujen talousrakennuksien kirjaaminen rakennusrekisteriin.
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Taulukko 6. Kerrosalan lisääntyminen kohdealueella.
Kerrosalan lisäys

Rakennusten kerrosala

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500

Ennen inventointia
Inventoinnin jälkeen

1000
500
0

Rakennusten lukumäärän ero oli rakennusrekisterin ja veroviranomaisen tiedoissa 12 rakennusta inventoinnin alkaessa. Uusista rakennuksista täytettiin rakennushankeilmoituksia kaiken kaikkiaan 39 kappaletta, jolloin veroviranomaiselle uusien rakennusten määrä on 27 rakennusta tai rakennelmaa. Tosin
käytettävissä olleiden veroviranomaisen tietojen ajantasaisuudesta ei ole varmuutta.

5.2 Inventoinnin menetelmätapaehdotus
Hallitun inventoinnin ehtona on tarkasti määritellyt aluerajaukset. Aluerajaus
voidaan tehdä esimerkiksi kylän osa kerrallaan. Tässä työssä rajauksena oli osa
Salmin kylästä, tunnus 419. Tämä helpottaa tiedon käsittelyä. Veroviranomaisen tiedot tulevat tulosteina, joissa kiinteistöt on lueteltu kiinteistötunnuksittain
numerojärjestyksessä. Tällöin alueen kiinteistötiedot ovat helposti löydettävissä. Alueen rajauksessa on otettava huomioon, että kiinteistöjen määrä pysyy
suhteellisen pienenä. Sidosryhmien kanssa sovitaan menettelytavoista tietojen
tuottamisessa ja välittämisessä.
Käsittelyyn kannattaa ottaa kerralla enintään 50 kiinteistöä. Jos kiinteistöjä otetaan käsittelyyn enemmän, tietoja on hankala käsitellä ison paperimäärän takia.
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Myös vuodenajalla on merkitystä aluetta rajattaessa. Talvisin ei kannata inventoida syrjäseutuja tiestön huonokuntoisuuden vuoksi. Aikataulu inventoinnille
kannattaa tehdä siten, että haja-asutusalueet inventoidaan pääosin lumettomana
aikana.
Kiinteistöjen rakennustietojen keruu aloitetaan kirjaamalla rakennusrekisterin ja
verottajan tiedot samalle kaavakkeelle, jossa niiden vertailu onnistuu helpoiten.
Käytössä voi olla esimerkiksi kuvan 3 mukainen yksinkertainen Excelpohjainen taulukko.

Kuva 3. Malli tietojen kirjauslomakkeesta.
Samaan lomakkeeseen voidaan kirjata maastomittausten tulokset. Kirjausvaiheessa tulee tarkastaa kiinteistön omistajien tiedot oikeiksi käyttämällä esimerkiksi kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelua. Palvelusta voidaan tarkastaa viimeisin lainhuuto kiinteistölle. Kiinteistön omistajille lähetetään kirje, jossa kerrotaan inventoinnin tarkoituksesta ja liitteeksi laitetaan rakennusvalvonnan tiedot kyseisen kiinteistön rakennuksista. Kirjeessä omistajia pyydetään tarkastamaan ja tarvittaessa oikaisemaan vajavaiset tiedot. Kiinteistötietojen oikaisemista varten kirjeeseen tulee laittaa liitteeksi RH lomake ja rakennusilmoitushakemus. Asiakkaat ilmeisesti kokivat näiden lomakkeiden täyttämisen hankalaksi sillä suurin osa rakennustietojen korjausilmoituksista tapahtui puhelimitse.
Puhelimessa saadut tiedot kirjattiin RH lomakkeille tiedon jälleenlähettämistä
varten. Paikallislehteen on hyvä laittaa tiedote alkavasta inventoinnista.
Maastomittauksissa on välttämätöntä olla kaksi henkilöä. Jos työ suoritetaan
yhden henkilön voimin, se vie aikaa suhteettoman paljon. Myös mittaustarkkuus heikkenee. Maastossa rakennukset mitataan ympäristöministeriön Kerrosalan laskeminen -julkaisun mukaan. Kerrosalan laskennassa tulee ottaa huo-
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mioon maankäyttö-ja rakennuslain muuttuminen vuonna 2000. Tätä aikaisemmin rakennettuihin rakennuksiin sovelletaan vanhan lain mukaisia laskentaohjeita. Inventoinnissa tarvittavan karkean mittaustarkkuuden takia laskentaohjeen
vähäisellä muuttumisella ei ole suurtakaan merkitystä. Rakennukset yksilöidään
ja käyttötarkoitukset kirjataan muistiin. Jos rakennuksen pinta-ala poikkeaa
huomattavasti tiedossa olevasta pinta-alasta, rakennusta tulee tutkia mahdollisen laajennuksen toteamiseksi. Kuvissa 4 ja 5 olevia rakennuksia on laajennettu, joten rakennusrekisterin tiedot kyseisen rakennuksen osalta olivat virheelliset. Laajennukset ovat havaittavissa muun muassa rakennuksen osan erilaisesta
perustamistavasta ja julkisivuverhouksesta. Valokuvia tulee ottaa riittävästi,
koska niillä pystytään jälkeenpäin yksilöimään rakennuksia ja tarkastamaan
muistiinpanojen oikeellisuus.

Kuva 4. Talousrakennuksen laajennus
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Kuva 5. Talousrakennuksen laajennus autotallin osalta.
Kiinteistöiltä kerätty tieto analysoidaan ja kirjataan tarvittaessa rakennusrekisteriin. Kirjattaessa rakennuksia rekisteriin tulee huomioida mahdolliset mittausvirheet, joten aivan pieniä muutoksia ei tule kirjata. Myös pinta-alojen pienentymiset kirjataan. Rakennuksista, joista on virheelliset tiedot, otetaan tuloste.
Rakennukset, joista rakennusrekisterissä ei ole ollut tietoa, kirjataan rakennusvalvontarekisteriin ja näistä täytetään myös RH lomake. Tulosteet ja RH lomakkeet lähetetään paikalliseen maistraattiin kirjattaviksi. Maistraatista tieto
kulkee edelleen väestörekisterikeskukselle. Maistraattiin tulee ottaa yhteyttä
ennen lomakkeiden lähettämistä. Lomakkeet lähetetään maistraatille heidän antamien ohjeiden mukaisesti. Väestörekisterikeskukselta tiedot siirtyvät muun
muassa verohallitukselle ja ohjelmistotoimittajille. Ohjelmistotoimittaja päivittää tietokantansa, jolloin kunnalla on käytössä ajantasaiset tiedot.
Inventointi noudattaa pääosin taulukossa 6 esitettyä järjestystä.
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Taulukko 6. Kiinteistöjen inventoinnin toimintamalli.

Inventointiprossessin hallinta
Valmistelevat tehtävät

Suunnittelu Valmistelu

Aluerajaus
Kirjaukset lomakkeelle
ja omistajatietojen tarkastus

Toteutus

2

Tietojen
analysointi
ja tallennus

Maastomittaukset
Tiedonkeruu

Tietojen
välittäminen

Tietojen lähettäminen
maistraatille

Mittausten kirjaukset tietokantoihin
mahdollisesti RH-lomakkeiden täyttö

Tiedottaminen
kiinteistön omistajille kirjeitse
ja paikallisessa lehdessä

1

Jatkokäsittely

Toteutus

3

4

5

6. YHTEENVETO
Inventointi osoitti varmaksi jo epäillyn tiedon Mouhijärven kunnan rakennusvalvontarekisterien paikkansapitämättömyydestä. Inventoinnin ansiosta suhteellisen pieneltä alueelta löytyi 39 uutta rakennusta ja usean rakennuksen pintaalatiedot havaittiin vääriksi. Pinta-alojen väärien tietojen perimmäinen syy oli
rakennusten laajennukset, joihin ei ole haettu rakennuslupaa. Toinen merkittävä
syy oli se, että kunnassa ei oltu aiemmin huolehdittu talousrakennuksista täytettyjen RH lomakkeiden toimittamisesta maistraattiin kirjattavaksi. Tällöin informaatio ei ole päivittynyt rakennusvalvonnan käyttämiin rakennusvalvontaohjelmistoihin. Inventoinnin yhteydessä tarkastettiin myös rakennuksien koordinaatit. Näissä tiedoissa havaittiin paljon virheitä. Inventoinnin tekemisen yhteydessä myös rakennusten koordinaatit saadaan korjattua oikeiksi. Tulosten
perusteella inventointia on aiheellista jatkaa siten, että koko kunnan alueen rakennukset saadaan inventoitua. Inventoinnin tuloksia voidaan arvioida jatkamisen kannattavuuden vuoksi määräajoin.
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RAKENNUSTEN INVENTOINTI MOUHIJÄRVELLÄ
Mouhijärven kunnassa on meneillään kaikkien Mouhijärven kunnan alueella sijaitsevien rakennusten inventointi. Inventoinnista tehdään myös opinnäytetyö Tampereen Ammattikorkeakoulun
opiskelijan Toni Honkasen toimesta. Marraskuulla alkavat maastotarkastukset Salmin kylässä
Tampereentien pohjoispuolella.
Rakennusten inventoinnilla pyritään saattamaan kunnan rakennusvalvonnan tietokoneohjelmien
tiedot ajan tasalle. Väestörekisterikeskukselta saaduissa pohjatiedoissa on havaittu paljon puutteita ja virheellisyyksiä koskien rakennusten sijaintia, kerrosaloja, rakennusten määrää kiinteistöllä yms. Rakennusvalvontatoimistosta on saatavilla rakennusilmoitus-lomakkeita, joilla omistajat
voivat ilmoittaa mahdolliset puuttuvat tai luvattomat rakennukset jo etukäteen ennen maastotarkastusta. Samassa yhteydessä pitää täyttää rakennushankeilmoitus, jonka tiedot välitetään väestörekisterikeskukseen. Niin ikään rakennusvalvontatoimistosta saa myös karttaotteita asemapiirrospohjiksi, joihin voi merkitä puuttuvat rakennukset.
Lisäksi tarkistetaan kiinteistöjen osoitetiedot sekä liittymät vesihuoltoverkostoon. Myöhemmässä vaiheessa tullaan tarkastamaan myös kiinteistöjen jätevesiselvitykset.
Jokaiselle haja-asutusalueen kiinteistölle, jossa on vesikäymälä, on tehtävä 31.12.2005 mennessä
jätevesiselvitys sekä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää, selvitys on oltava valmiina viimeistään 31.12.2007. Jätevesiselvityslomakkeita on saatavissa kunnanvirastosta sekä netistä osoitteesta www.ymparisto.fi . Niiden kiinteistöjen osalta,
mitkä kuuluvat kunnalliseen vesihuoltoverkostoon tullaan lukemaan vesimittarilukemat.
Jos kiinteistön omistajalla on toivomuksia tarkastusajankohdasta tai muuta kysyttävää inventointiin liittyen,
pyydämme ottamaan yhteyttä numeroon (03) 518 0215.
Mouhijärvellä 4.11.2005
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